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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Tobias Bernhardsson (C) ordf 
Birgitta Mehamedi Örn (C) tjänstgörande ersättare för Louise Blom (C) 
Magnus Bandgren (C) tjänstgörande ersättare för Marion Pelli (C) §§ 77-84 
och informationsdelen §§ 85-87, kl 08.15-13.00 
Marion Pelli (C) beslutsdelen §§ 85-87 och §§ 88-111, kl 13.00-16.30 
Leif Söderquist (C) 
Kenneth Carlsson (L) 
Bengt Melin (M) tjänstgörande ersättare för Linda Jansson (M)  
Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Ulla Börjesson (S) 
Urban Henriksson (S) §§ 77-84 och informationsdelen §§ 85-99, kl 08.15-
15.20 
Inger Bäcker (V) tjänstgörande ersättare för Urban Henriksson (S) 
beslutsdelen §§ 85-99 och §§ 100-111 
Kerstin Fredriksson (S) tjänstgörande ersättare för Magnus Fröberg (S) 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Magnus Bandgren (C) beslutdelen §§ 85-87 och §§ 88-111 
Inger Bäcker (V) §§ 77-84 och informationsdelen §§ 85-99  
Bo Ljung (L) 
 
Övriga närvarande 
Per Wahlén, tillförordnad kommunchef 
Katrin Siverby, tillträdande kommunchef 
Jan Öhman, Bygg- och trafiknämndens ordförande, § 83 kl 08.45-09.30 
Anna Gunnervik, barn- och utbildningschef, informationsdelen §§ 84-87  
Eivor Lindahl, tf HR-/administrativ chef, informationsdelen §§ 84-87  
Johan Lundh, socialchef, informationsdelen §§ 84-87  
Kristina Olsson, ekonomichef, informationsdelen §§ 84-87  
Josefine Saksgaard, HR-specialist, på distans via länk, informationsdelen  
§§ 86 respektive 97  
Gudrun Emilsdottir, förbundschef Samordningsförbundet Väst, 
informationsdelen § 88  
Katrin McCann, miljöstrateg, på distans via länk, informationsdelen § 92  
Hans Sprung, VD Valbohem AB, informationsdelen § 98  
Henrik Abrahamsson, arbetsmarknadskonsulent, informationsdelen § 99  
Anna Lena Sörensson, planingenjör, informationsdelen §§ 100-103  
Barbro Isaksson, nämndsekreterare 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutssammanträde  
Information och beslut i ärende §§ 77-84 (ärende 1-4 och 31-33 på 
föredragningslistan) kl 08.15-09.50 
 
Genomgång av dagens ärende  
Genomgång av dagens ärenden kl 09.50-15.50 (ärende 5-30 på 
föredragningslistan) 
 
Mötesuppehåll för gruppmöte kl 15.50-16.00 
 
Beslutssammanträde  
Beslut i ärenden §§ 85-110 (ärende 5-30 på föredragningslistan) kl 16.00-
16.25  
 
Information 
Information och beslut § 111 kl 16.25-16.30 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 

§ 77 Tillträdande kommunchef  7 
§ 78 Ändringar på dagens 

föredragningslista 
 8 

§ 79 Kommunchefens information 2020/13 9 
§ 80 Övriga ärenden  10 
§ 81 Kommunstyrelsens 

personalutskotts protokoll 2020-
03-23 och 2020-05-25 

2020/33 11 

§ 82 Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll 2020-04-22, 2020-04-
29, 2020-05-13 och 2020-05-27 

2020/32 12 

§ 83 Fördjupad översiktsplan 
Färgelanda och Högsäter, 
information 

2019/368 13 

§ 84 Ställningstagande till 
ansvarsfrihet för ledamöter och 
ersättare i direktionen för 
Fyrbodals kommunalförbund och 
godkännande av förbundets 
årsredovisning 2019 

2020/125 14 - 15 

§ 85 Återställande av 
balanskravsresultat 

2020/126 16 - 20 

§ 86 Årsredovisning 2019 Färgelanda 
kommun 

2020/7 21 - 22 

§ 87 Ekonomisk kvartalsrapport (Q1 
2020) inklusive prognos 2020 

2020/5 23 - 24 

§ 88 Godkännande av 
Samordningsförbundet Västs 
årsredovisning 2019 samt 
ställningstagande till ansvarsfrihet 
för ledamöter och ersättare i 
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2020/95 25 - 26 

§ 89 Begäran om ekonomiska medel 
för externt stöd vid genomlysning 
av sektorn Utbildnings 
ekonomiredovisning 2019 

2020/142 27 - 28 

§ 90 Intern kontroll 2019 för bygg- och 
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samt utbildningsnämnden, 
uppföljning 

2019/6 29 - 30 

§ 91 Utökad ram för nyupplåning 2020/132 31 - 33 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

§ 92 Hållbarhetskompass Dalsland – en 
gemensam färdriktning för 
hållbarhetsarbetet och agenda 
2030 i Bengtsfors, Dals-Eds, 
Färgelanda och Melleruds 
kommuner 

2020/127 34 - 35 

§ 93 Budget i balans inför 2021, 
ytterligare sparåtgärder inom 
kommunstyrelsens verksamheter 

2020/29 36 

§ 94 Överföring av ekonomiska medel 
till kommunfullmäktiges budget 
2020 

2020/128 37 
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(FVM), investeringskostnader 

2020/53 38 - 39 

§ 96 Samverkan Dalsland inom 
kommunal socialtjänst, hälso- och 
sjukvård 

2020/109 40 - 41 

§ 97 Händelserapportering arbetsmiljö 
2019 inkl analys 

2020/69 42 

§ 98 Försäljning av fastigheterna 
Dagsholm 3:3 och Ellenö 4:3, 
Valbohem AB 

2020/118 43 

§ 99 Arbetsmarknads- och 
Integrationsenhetens (AMI) arbete 
med sysselsättning i egen 
verksamhet, uppföljning 

2019/355 44 

§ 100 Remissvar avseende Förslag till 
Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om planbeskrivning  
(6352/2018) 

2020/114 45 - 46 

§ 101 Yttrande remiss avseende 
Hållbara resor i Västra Götaland, 
Trafikförsörjningsprogram 2021-
2025 (KTN 2019-00023) 
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§ 102 Yttrande avseende remiss Målbild 
Tåg 2028 inklusive storregional 
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2020/120 49 - 50 

§ 103 Yttrande remiss av Utvärdering - 
Samverkansformer kring 
kollektivtrafik i Västra Götaland 
(KTN 2019-00193) 

2020/122 51 - 52 

§ 104 Köp av fastigheten Dyrtorp 1:4 
samt försäljning av fastigheterna 

2020/61 53 
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Dyrtorp 1:2 och Dyrtorp 1:3 skifte 
2 och 3 

§ 105 Riktlinjer för Folkhälsorådet och 
folkhälsoarbetet i Färgelanda 
kommun, revidering 

2020/48 54 

§ 106 Redovisning av obesvarade 
motioner maj 2020 

2020/25 55 

§ 107 Regional utvecklingsstrategi för 
Västra Götaland 2021-2030, 
fortsatt handläggning 

2020/104 56 

§ 108 Rapporter  57 
§ 109 Meddelanden 2020/12 58 
§ 110 Delegationsanmälan 2020/11 59 
§ 111 Avslutning  60 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 77  Dnr KS 2019/396 
Tillträdande kommunchef 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att teckna välkomnandet till protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ordföranden hälsar tillträdande kommunchef Katrin Siverby välkommen till 
Färgelanda kommun och kommunstyrelsen. Hon presenterar sig. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 78   
Ändringar på dagens föredragningslista 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar om följande förändringar på föredragningslistan: 
 
 Ärende 24 avseende Köp av fastigheten Dyrtorp 1:4 samt försäljning av 

fastigheterna Dyrtorp 1:2 och Dyrtorp 1:3 skifte 2 och 3 utgår. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att under punkten Övriga ärenden ta upp 
följande: 
 
 Information om tillitsdelegationen. 
 Stöd till föreningar i kommunen med anledning av Covid-19. 
 Förvaltningsrättens dom avseende överklagande av 

kommunfullmäktiges beslut 11 september 2019 avseende försäljning av 
fastigheten Färgelanda Gatersbyn 1:120. 

 
_______ 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 79  Dnr KS 2020/13, KS 2020/143 
Kommunchefens information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Tillförordnad kommunchef informerar om bland annat: 
 
 Aktuell information kring Covid-19 och läget i kommunens 

verksamheter. På grund av de restriktioner som finns ställs årets 
nationaldagsfirande in. 

 Kommunjägare och vad som gäller för att förordnas till detta och vid 
tjänstgöring. 

 Arbetet med vattenskyddsområden är under handläggning hos 
Västvatten AB. 

 Svar från Arbetsmiljöverket utifrån den inspektion som skedde i februari 
har inte inkommit än. 

 Personalomsättning inom förvaltningen. 
 De kommunala bryggorna i Rådanefors tas bort då de som funnits är i 

för dåligt skick att ha kvar. På grund av rådande ekonomiska läge köps 
inte nya bryggor in i år. 

 Arbetsutskottet har gett kommunchefen i uppdrag utreda hur 
kommunen, ur ett IT-säkerhetsperspektiv, kan stärka upp kommunens IT 
genom att bland annat säkra driften och minska sårbarheten i 
verksamheten. En delredovisning av uppdraget ska ske i 
augusti/september 2020. 
 

_______ 
 
Beslutet skickas till: 
Diariet 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 80  Dnr KS 2019/39, KS 2020/75 
Övriga ärenden 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Jörgen Andersson (SD) tar upp om några diskussioner har förts kring någon 
form av stöd till föreningar i och med Covid-19 då de förlorar inkomster. 
Arbetsutskottet diskuterar detta med ansvariga tjänstemän. 
 
Tillitsdelegationen är ett initiativ från kommunstyrelsens ordförande och 
gruppledarna i kommunfullmäktige som påbörjar sitt arbete i nästa vecka. 
Delegationen som förutom nämnda personer består av kommunchefen, 
dennes ledningsgrupp och arbetstagarrepresentanter, kommer att arbeta 
vidare framåt med styrning, ledning och samarbete för en god arbetsmiljö. 
 
Överklagandet avseende laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 
11 september 2019 rörande försäljningen av Färgelanda Gatersbyn 1:120 
har nu prövats av Förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Fastigheten 
är såld och överlämnad till nya fastighetsägaren. 
 
Ordföranden informerar om pågående arbete med fusion av Dalslands Kanal 
AB och Dalslands Turist AB. 
 
Vidare informeras om att Kompetenskluster i Dalsland har påbörjat sitt 
arbete.  

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 81  Dnr KS 2020/33 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-03-23 och         
2020-05-25 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna. 
 
_______ 

 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 82  Dnr KS 2020/32 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-22, 2020-04-29, 
2020-05-13 och 2020-05-27 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna. 
 
_______ 

 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 83  Dnr KS 2019/368 
Fördjupad översiktsplan Färgelanda och Högsäter, information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen beslutar 22 januari 2020 § 8 att uppdra åt Bygg- och 
trafiknämnden att arbeta med uppdraget att revidera översiktsplan 2014 
genom att ta fram fördjupad översiktsplan för i första hand Färgelanda och i 
andra hand Högsäter. Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för 
arbetet med den planeringsgrupp som är utsedd ur bygg- och trafiknämnden 
som arbetsgrupp.  
 
Bakgrunden är det uppdrag som kommunstyrelsen fick av  
kommunfullmäktige den 19 juni 2019 § 66, (i samband med  aktualitets-
prövning av översiktsplan (ÖP) 2014 Färgelanda kommun) att initiera en 
revidering av ÖP 2014 i syfte att utveckla medborgardialogen kring 
kommunens framtida utveckling samt möjliggöra: 
1. Ökad byggnation av bostäder och verksamheter i och kring orterna 
2. Ökad byggnation i sjönära lägen inklusive nytt alternativ reviderad LIS-

plan. 
 
Bygg- och trafiknämndens ordförande informerar om det arbete som 
påbörjats av bygg- och trafiknämnden. 
 
Ordföranden tackar för redovisningen.  

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Bygg- och trafiknämnden 
Diariet

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-04 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 84  Dnr KS 2020/125 
Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och godkännande av 
förbundets årsredovisning 2019 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunalförbundets 
årsredovisning för 2019 och lägga den till handlingarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja 
direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret. 

 
Jäv 
 
Tobias Bernhardsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
detta ärende. Bo Ljung (L) ersätter honom. 
Ulla Börjesson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta 
ärende. Inger Bäcker (V) ersätter henne. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Årets resultat uppgår till 466 000 kr, varav basverksamheten visar ett 
resultat på 371 000 kr, projektverksamheten ett resultat på 731 000 kr och 
övrig verksamhet ett resultat på -636 000 kr.  
 
Revisionen har uppmärksammat  
 att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts 

under 2019. Av årsredovisningen framgår att avvikelser kan förekomma 
beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna. Revisionens 
uppfattning är att avvikelser ska kommenteras i årsredovisningen. 

 
Revisionen bedömer 
 sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, 

 att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, 
 att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig, 
 sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är 

förenligt med de mål som direktionen uppställt. 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 82. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2020. 
Årsredovisning 2019 Fyrbodals kommunalförbund. 
Revisionens granskning av bokslut och årsredovisning 2019-12-31 daterad  
3 april 2020. 
Förbundsdirektionens beslut 2 april 2020 § 19. 
 
Ekonomichefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 85  Dnr KS 2020/126 
Återställande av balanskravsresultat 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att 15 377 000 kr av underskottet i 2019 års 
resultat inte behöver regleras gentemot balanskravet utan åberopas som 
synnerliga skäl. 
 
Reservationer 
 
Ulla Börjesson (S), Kerstin Fredriksson (S) och Inger Bäcker (V) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag och antecknar följande till 
protokollet: 
 
” Socialdemokrater och Vänsterpartiet yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag om hur man skall återställa balanskravsresultatet för 
räkenskapsåret 2019. Detta förslag bygger på vad som i Kommunallagen 
och Rådet för kommunalredovisning skall ingå samt undantas i ett 
balanskravsresultat. 
 
Årets resultat kan minskas med realisationsvinster förluster som avser 
försäljning av fastigheter och värdepapper samt reservering respektive 
användning av resultatutjämningsreserv. 
 
Det negativa resultatet kan inte rensas från poster som härrör till den 
egentliga verksamheten alltså verksamhetskostnader. 
 
Att besluta som det sittande minoritetsstyret att undanta hela det negativa 
resultatet på ca 31 milj. stämmer inte överens med Kommunallagen och 
Rådet för kommunalredovisning om vad som skall ingå i ett 
balanskravsresultat. Av de ca 31 milj. är 15 milj. rena verksamhets-
kostnader och skall där med inte undantas från balanskravsresultatet.” 
 
Yrkanden 

 
Tobias Bernhardsson (C), Bengt Melin (M), Leif Söderquist (C) och 
Kenneth Carlsson (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 15 377 000 kr av underskottet i 2019 års 
resultat inte behöver regleras gentemot balanskravet utan åberopas som 
synnerliga skäl. 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Ulla Börjesson (S), Kerstin Fredriksson (S) och Inger Bäcker (V) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att reglera 
det negativa balanskravsresultatet på -15 377 000 kr under de närmast 
följande tre åren. Kommunfullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur 
reglering ska ske i samband med beslut om Mål- och resursplan 2021-2023. 
 
Propositionsordning  
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons 
(C) med fleras yrkande respektive Ulla Börjessons (S) med fleras yrkande. 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att 15 377 000 kr av underskottet i 2019 
års resultat inte behöver regleras gentemot balanskravet utan åberopas som 
synnerliga skäl. 
 
Omröstning begärs. 
 
Voteringsproposition  
 
Ordföranden meddelar att Tobias Bernhardssons (C) med fleras yrkande är 
huvudförslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition:  
 
Ja-röst för Tobias Bernhardssons (C) med fleras yrkande. 
Nej-röst för Ulla Börjessons (S) med fleras yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Sex (6) ja-röster 
Tobias Bernhardsson (C) 
Birgitta Mehamedi Örn (C) 
Marion Pelli (C) 
Leif Söderquist (C) 
Bengt Melin (M) 
Kenneth Carlsson (L) 
 
Tre (3) nej-röster 
Ulla Börjesson (S) 
Kerstin Fredriksson (S) 
Inger Bäcker (V) 
 
Två (2) ledamot avstår för att rösta: 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
 
Kommunstyrelsen beslutar därmed enligt Tobias Bernhardssons (C) med 
fleras yrkande. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet. Miniminivån i lagkravet är det så kallade balanskravet, 
vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. För att leva upp 
till kravet på god ekonomisk hushållning krävs ett positivt resultat, för att 
också bidra till finansiering av investeringar och framtida pensions-
åtaganden. 
 
I god ekonomisk hushållning inryms också att varje generation ska bära 
kostnaderna för den service den konsumerar samt att bedriva verksamheten 
på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 
 
För Färgelanda kommun innebär god ekonomisk hushållning också att 
använda befintliga resurser på bästa sätt för att nå fullmäktiges mål samt att 
hålla det egna kapitalet realt oförändrat. 
 
Kommunfullmäktige har satt resultatmålet till minst 1,0 - 2,5 procent av 
totala skatteintäkter och statsbidrag för att uppnå god ekonomisk 
hushållning. 
 
Resultatet för 2019 är negativt, -31 471 000 kr. Kommunen klarar således 
inte balanskravet och uppfyller inte heller något av de av kommun-
fullmäktige beslutade finansiella målen för året. Sammantaget lever inte 
kommunen på något sätt upp till kraven på god ekonomisk hushållning, 
vilket prognostiserades i delårsbokslutet. Den negativa utvecklingen har 
dock accelererat ytterligare under senare delen av 2019.  
 
Balanskravsutredning ska framgå av förvaltningsberättelsen i 
årsredovisningen och ser för 2019 ut som följer: 
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Belopp i tkr Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2016 

(=) Årets resultat enligt resultaträkningen -31 471 4 849 12 943 12 184 

(-) Reducering av samtliga realisationsvinster     

(+) Just. för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet     

(+) Just. för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 16 094    

(+) Orealiserade förluster i värdepapper     

(-) Just. av återföring av orealiserade förluster i värdepapper     

(=) Årets resultat efter balanskravsjusteringar -15 377 4 849 12 943 12 184 

(-) Reservering av medel till resultatutjämningsreserv     

(+) Användning av medel från resultatutjämningsreserv     

(=) Balanskravsresultat -15 377 4 849 12 943 12 184 

 
Kommunallagens balanskrav definieras som att intäkterna ska överstiga 
kostnaderna för varje år och gäller kommunen, inte koncernen. 
Balanskravsutredningen ovan visar att kommunen inte klarar balanskravet. 
Enligt kommunallagen 11 kap 12 § ska ett negativt balanskravsresultat 
regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en 
åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. 
 
I utredningen ovan har gjorts justeringar för realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet med 16 094 000 kr. Kommunen har under året sålt ett 
antal fastigheter som del i omstrukturering i en svår ekonomisk situation  
och har inte för avsikt att återställa dessa nedskrivningar/reaförluster. Efter 
justeringar har Färgelanda kommun att återställa ett balanskravsresultat på  
-15 377 000 kr. Åtgärdsplan för hur reglering ska ske kommer att beslutas i 
samband med beslut om Mål- och Resursplan 2021-2023. 
 
Under 2013 beslutades om riktlinjer för att ge möjlighet att reservera och 
disponera medel i en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). För åren 
2010-2012 har 14 575 000 kr avsatts till resultatutjämningsfonden. Enligt 
kommunallagen får medel från resultatutjämningsreserv (RUR) användas 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste 
framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att 
avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga 
underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga 
utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven 
användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. 
Med SKL:s nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2020-2023. En 
annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt 
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balanskravsresultat. (SKR Cirkulär 20:08) Detta innebär att den avsättning 
som gjorts för åren 2010-2012 inte kan användas för att återställa 2019 års 
balanskravsresultat.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 83. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2020. 
 
Ekonomichefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 86  Dnr KS 2020/7 
Årsredovisning 2019 Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslaget till 
årsredovisning för 2019 och överlämna densamma till revisionen för 
granskning. 
 
Inga över- eller underskott överförs till 2020. 
 
Beslutade riktade investeringsmedel för 2019 som inte förbrukats överförs 
till 2020. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta en årsredovisning 
som sedan överlämnas till revisionen för granskning. Årsredovisningen 
tillsammans med revisionsrapporten/revisionsberättelsen överlämnas 
därefter till kommunfullmäktige för prövning av frågan om ansvarsfrihet.      

 
Årsredovisningen för år 2019 visar ett negativt resultat på 31,5 mnkr, vilket 
är 35,4 mnkr sämre än budget. Resultatet är belastat med kostnader av 
engångskaraktär på cirka 18 mnkr som till största del härrör från 
fastighetsförsäljningar samt att investeringsprojekt som avbrutits 
kostnadsförts. 
 
Kommunen har sedan flera år tillbaka gjort extra avsättning för pensions-
åtaganden med 1 800 000 kr. Denna avsättning strider mot LKBR (Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning), vilket påpekats 
senast i revisorernas granskningsrapport avseende årsredovisning 2018. 
Denna avsättning har nu återförts/upplösts genom att reducera kostnaden för 
pensionsutbetalningar avseende förmåner intjänade före 1998. 
Kommunkoncernen visar ett negativt resultat på 32,5 mnkr. 
 
Utbildningsnämnden beslutar i samband med sin behandling av 
årsredovisningen 20 maj 2020 § 42, att hos kommunstyrelsen begära 
ekonomiska medel för externt stöd vid genomlysning av sektorns ekonomi 
då det föreligger otydligheter kring årsresultatets storlek. En beräkning av 
kostnaden har gjorts som uppgår till 200 000 kr. Detta behandlas i separat 
ärende. 
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Facklig samverkan har skett vid Cesam 19 maj 2020 där Lärarnas 
Riksförbund lämnat följande protokollsanteckning: ”Lärarnas Riksförbund 
fick en tydlig och bra genomgång av det ekonomiska läget i Färgelanda 
kommun på CESAM den 19 maj 2020. Lärarnas Riksförbund hyser en stor 
oro för att det ekonomiska läget ska få betydande konsekvenser för 
Färgelanda kommuns skolor.  
 
Lärarnas Riksförbund anser att det är under all kritik att Färgelanda 
kommuns politiker genom sitt handlande väljer en linje där man sparar på 
våra barns utbildning! 
 
Lärarnas Riksförbund är oroliga att våra medlemmars arbete p.g.a. 
köpstopp och besparingar blir svårare när uppdaterat undervisnings-
material inte får köpas in för att bedriva undervisning utifrån gällande 
styrdokument.  
 
Om sparbetingen får konsekvensen att Färgelanda kommun måste säga upp 
personal inom Barn och Utbildning befarar Lärarnas Riksförbund att det 
kommer påverka arbetsmiljön både för kvarvarande personal och för elever 
på ett negativt sätt. Lärarnas Riksförbund befarar att legitimerade lärare i 
de fallen kommer välja en annan arbetsgivare där arbetsförhållanden är 
mer gynnsamma”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 84. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2020. 
Årsredovisning 2019 Färgelanda kommun. 
Socialnämndens beslut 18 maj 2020 § 23 inklusive tjänsteskrivelse 
(årsredovisningen ingår i kommunens totala årsredovisning). 
Utbildningsnämndens beslut 20 maj 2020 § 42 inklusive tjänsteskrivelse 
(årsredovisningen ingår i kommunens totala årsredovisning). 
 
Ekonomichefen, tillförordnad kommunchef, socialchefen och barn- och 
utbildningschefen informerar om sitt respektive ansvarsområde samt HR-
specialisten kring personalbokslutet. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomichefen 
Diariet
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KS § 87  Dnr KS 2020/5 
Ekonomisk kvartalsrapport (Q1 2020) inklusive prognos 2020 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till 
handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar även att uppdra åt respektive nämnd samt 
kommunstyrelsens egna verksamheter att arbeta med åtgärder för att nå en 
ekonomi i balans vid utgången av 2020. Åtgärderna ska redovisas till 
kommunstyrelsen senast 18 september 2020. 

 
Yrkande 

 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut med följande tillägg när det gäller 
uppdraget åt respektive nämnd samt kommunstyrelsens egna verksamheter 
att arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i balans vid utgången av 2020: 
”Åtgärderna ska redovisas till kommunstyrelsen senast 18 september 2020”. 
 
Propositionsordning  
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons 
(C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat att godkänna rapporten och lägga den till 
handlingarna och att även uppdra åt respektive nämnd samt kommun-
styrelsens egna verksamheter att arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i 
balans vid utgången av 2020. Åtgärderna ska redovisas till 
kommunstyrelsen senast 18 september 2020. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förvaltningen har utarbetat kvartalsrapport, inklusive prognos. För första 
kvartalet 2020 redovisar kommunen ett negativt resultat med 4 779 000 kr, 
vilket är cirka 500 000 tkr bättre än motsvarande period föregående år men 
cirka 300 000 kr sämre än budget.  
 
Kommunen prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på  
17 850 000 kr, vilket skulle innebära ett negativt resultat för 2020 på  
13 797 000 kr. Detta skulle innebära att balanskravet inte heller kommer att 
uppfyllas för 2020. Den negativa avvikelsen beror till stora delar på ökade 
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kostnader inom Utbildningsnämndens och Socialnämndens verksamheter 
samt IT-verksamheten.  
Avvikelse per sektor/avdelning framgår av kvartalsrapporten (Q1 2020). 
 
Facklig samverkan har skett vid Cesam 19 maj 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 87. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2020. 
Kvartalsrapport Q1 2020 inklusive prognos 2020. 
Socialnämndens beslut 18 maj 2020 § 24 inklusive tjänsteskrivelse 
(kvartalsrapporten ingår i kommunens totala kvartalsrapport). 
Utbildningsnämndens beslut 20 maj 2020 § 43 inklusive tjänsteskrivelse 
(kvartalsrapporten ingår i kommunens totala kvartalsrapport). 
 
Ekonomichefen, barn- och utbildningschefen, socialchefen respektive 
tillförordnad kommunchef informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Ansvarig sektorchef gentemot nämnd 
Tf kommunchef 
Ekonomichefen 
Ansvariga ekonomer 
Diariet 
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KS § 88  Dnr KS 2020/95 
Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2019 
samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
styrelsen för förbundet 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet Västs 
årsredovisning för 2019 och lägga den till handlingarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja 
styrelsen för Samordningsförbundet Väst och enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret. 

 
Jäv 
 
Kenneth Carlsson (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet i ärendet. Bo 
Ljung (L) ersätter honom. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Årets resultat uppgår till -566 000 kr, vilket är 1 488 000 kr bättre än 
budget. Avvikelsen gentemot budget beror i första hand på att det saknats 
personal till att verkställa alla insatser fullt ut, samt att beslut fattats att 
gruppinsats speciellt riktad till utrikesfödda, MIHA, upphörde fr o m 31 juli.  
 
Revisionen bedömer 
 sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig, 

 
 att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen 

har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal 
bokföring och redovisning och god redovisningssed, 

 
 sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 

finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
 
Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 81. 
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Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 27 mars 2020. 
Samordningsförbundet Västs protokoll från 20 mars 2020. 
Samordningsförbundet Västs årsredovisning med bilagor. 
Revisionsberättelse daterad 26 mars 2020. 
 
Samordningsförbundets förbundschef deltar och informerar. Ordföranden 
tackar för redovisningen.  
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 89  Dnr KS 2020/142 
Begäran om ekonomiska medel för externt stöd vid genomlysning av 
sektorn Utbildnings ekonomiredovisning 2019 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om ekonomiska medel för 
externt stöd vid genomlysning av sektor Utbildnings ekonomiredovisning 
2019. 
 
Yrkande 

 
Ulla Börjesson (S) och Bengt Melin (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att avslå begäran då det i diskussioner med utbildningsnämndens presidium 
framkommit att arbetet har påbörjats inom förvaltningen och behovet av 
externa konsulter troligen inte blir aktuellt. 
 
Propositionsordning  
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Ulla Börjessons (S) 
och Bengt Melins (M) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden 
att kommunstyrelsen beslutat att avslå begäran om ekonomiska medel för 
externt stöd vid genomlysning av sektor Utbildnings ekonomiredovisning 
2019.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Utbildningsnämnden beslutar i samband med sin behandling av 
årsredovisningen 20 maj 2020 § 42, att hos kommunstyrelsen begära 
ekonomiska medel för externt stöd vid genomlysning av sektorns ekonomi 
då det föreligger otydligheter kring årsresultatets storlek. En beräkning av 
kostnaden har gjorts som uppgår till 200 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 85. 
Utbildningsnämndens beslut 20 maj 2020 § 42. 
 
Tillförordnad kommunchef informerar. En diskussion har förts med 
utbildningsnämndens presidium och berörda tjänstemän kring 
genomförandet av arbetet. 

 
_______ 
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Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningschefen 
Tf kommunchef 
Ekonomichefen 
Ansvariga ekonomer 
Diariet 
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KS § 90  Dnr KS 2019/6 
Intern kontroll 2019 för bygg- och trafiknämnden, socialnämnden samt 
utbildningsnämnden, uppföljning 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga uppföljning av intern kontroll 2019 
för respektive bygg- och trafiknämnden, socialnämnden och utbildnings-
nämnden till handlingarna. 

 
Yrkande 

 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag med ändringen att ”Kommunfullmäktige” beslutar 
att lägga uppföljningen av intern kontroll 2019 för respektive bygg- och 
trafiknämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden till handlingarna. 
Då uppföljningen av intern kontroll är en del av årsredovisningen som 
behandlas av kommunfullmäktige bör ärendet gå vidare till denna instans. 
 
Propositionsordning  
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons 
(C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att kommun-
styrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga uppföljning 
av intern kontroll 2019 för respektive bygg- och trafiknämnden, 
socialnämnden och utbildningsnämnden till handlingarna. 
  
Ärendebeskrivning 

 
I kommunens ”Riktlinjer Intern kontroll Färgelanda kommun”, reviderade 
22 maj 2019 § 88, framgår följande när det gäller uppföljning av nämndens 
interna kontrollplan: 
 
”Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan sker i samband med 
att nämnden beslutar om plan för kommande år. Uppföljningen översänds 
till kommunstyrelsen för att ingå i en samlad uppföljning av kommunens 
totala interna kontroll som sker i samband med årsredovisningen.” 
 
Bygg- och trafiknämnden, socialnämnden respektive utbildningsnämnden 
har behandlat uppföljning av sin interna kontrollplan för 2019 och skickat in 
den till kommunstyrelsen. Samtliga punkter som kontrollerats kvarstår i 
plan för 2020 då avvikelser har rapporterats. 
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Förvaltningen och de förtroendevalda i kommunstyrelsen och respektive 
nämnd behöver se över sitt arbete med intern kontroll för att tydligare ta 
fram kontrollpunkter för att leva upp till Kommunallagens 6 kapitel 6 § 
samt som är aktuella utifrån risk och konsekvenser för tredje person. Detta 
arbete bör startas när det finns personella resurser och tid för arbetet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 86. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2020. 
Bygg- och trafiknämndens uppföljning av intern kontroll 2019  
(28 november 2019, § 84). 
Socialnämndens uppföljning av intern kontroll 2019 (18 december 2019, 
§ 90).
Utbildningsnämndens uppföljning av intern kontroll 2019
(3 februari 2020, § 5).

Tillförordnad kommunchef informerar. 

_______ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 91  Dnr KS 2020/132 
Utökad ram för nyupplåning 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en ram för ytterligare 
nyupplåning med 20 mnkr under 2020, att användas med stor restriktivitet. 
 
Under första kvartalet 2020 har nya lån på 20 mnkr upptagits. 

 
Ärendebeskrivning 

 
I samband med att Kommunfullmäktige behandlade Mål- och resursplan 
2020-2022 (KF 13 november 2019 § 127) fastställdes investeringsram på  
20 mnkr för 2020 och godkändes en ram för nyupplåning upp till 20 mnkr 
under 2020. För planperioden fastställdes nedanstående finansiella mål: 
 

 Resultatet ska uppgå till minst 1-2 procent av totala skatteintäkter 
och statsbidrag. 

 Soliditeten ska årligen öka för att på sikt uppgå till minst 35 procent. 
 
Av Mål- och resursplan 2020-2022 framgår att målen utgår från 
balanskravet och viljan att uppnå en långsiktigt sund ekonomi, samt att ha 
en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster. Här framgår också 
följande gällande god ekonomisk hushållning: 
 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet. Miniminivån i lagkravet är det så kallade balanskravet, 
vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. För att leva upp 
till kravet på god ekonomisk hushållning krävs ett positivt resultat, för att 
också bidra till finansiering av investeringar och framtida pensions-
åtaganden. 
I god ekonomisk hushållning inryms också att varje generation ska bära 
kostnaderna för den service den konsumerar samt att bedriva verksamheten 
på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För Färgelanda kommun 
innebär god ekonomisk hushållning att kommunen uppfyller 100% av de 
finansiella målen samt minst 75% av verksamhetsmålen som är antagna av 
kommunfullmäktige. 
 
För 2020 budgeterades ett resultat på 1,0 % av totala skatteintäkter och 
statsbidrag vilket innebär 4 053 000 kr. 
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Där Investeringsplan 2020-2025 presenteras i Mål- och Resursplan 2020-
2022 framgår följande: 
Förenklat kan sägas att självfinansieringsutrymmet för investeringar utgörs 
av resultat plus avskrivningar. Utifrån den accelererande negativa 
resultatutveckling, som bland annat framgår av kommunens delårsrapport, 
och den investeringsplan som presenteras kommer extern finansiering bli 
nödvändig. En ökad belåning innebär sämre soliditet vilket går emot 
fullmäktiges finansiella mål. Extern finansiering innebär ökade 
räntekostnader och större risk bland annat i form av räntekänslighet. Att 
låna till investeringar med bestående värde och investeringar som gagnar 
kommande generationer behöver inte vara negativt. Det är dock viktigt att 
välunderbyggda investeringskalkyler upprättas där konsekvenser, bland 
annat i form av ökade kapital- och driftskostnader, tydligt beskrivs och 
beaktas. Att behöva låna till driften är inte försvarbart och heller inte att 
betrakta som god ekonomisk hushållning. 
 
Prognoser för helåret 2019 och Årsbokslut 2019 
 
I samband med delårsrapport per sista juli 2019 prognostiserades ett 
årsresultat på -12,4 mnkr, vilket var 16,3 mnkr sämre än budget. I den 
prognos som lämnades i samband med Ekonomisk rapport avseende tredje 
kvartalet 2019 påvisades en negativ avvikelse jämfört med budget på  
29,9 mnkr, vilket i så fall skulle innebära ett negativt resultat på 25,9 mnkr 
för helåret. Årsredovisningen, som är överlämnat till de sakkunniga 
revisorerna för granskning, visar ett negativt resultat för 2019 på 31,5 mnkr. 
Resultatet är 35,4 mnkr sämre än budgeterat. 2019 års resultat är belastat 
med intäkter och kostnader av engångskaraktär på 16,2 mnkr. Färgelanda 
kommun klarar således inte balanskravet och uppfyller inte heller något av 
de tre finansiella målen för 2019. 
 
Prognos för helåret 2020  
 
Av den kvartalsrapport (Q1 2020) som sammanställts per sista mars  
prognostiseras en negativ avvikelse jämfört med budget på 17,9 mnkr,  
vilket skulle innebära ett negativt resultat för 2020 på 13,8 mnkr.  
 
Sammanfattning 
 
Färgelanda kommun lever inte på något sätt upp till kraven på god 
ekonomisk hushållning. I delårsbokslutet per sista juli 2019 angavs att den 
då lämnade prognosen var oroväckande och att den ställde stora krav på 
både kontinuerligt och strategiskt arbete kring verksamhetsanalyser och 
effektiviseringsåtgärder på både kort och lång sikt. De då prognostiserade 
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underskotten har i stället fortsatt att öka. Under andra halvåret har 
resultatutvecklingen kraftigt försämrats i nämnderna.  
 
Likviditeten har till följd av detta försämrats oerhört. Likviditetsförstärkning 
har blivit en realitet, kommunen lånar nu till driften. Under första kvartalet 
2020 har nyupplåning på 20 mnkr upptagits. Det innebär att den av 
kommunfullmäktige beslutade låneramen är fullt utnyttjad, trots endast 
investeringar på cirka 1 mnkr hittills i år. Detta är en mycket oroande och 
allvarlig utveckling som kräver omedelbara åtgärder på både kort och lång 
sikt för Färgelanda kommuns framtid. Den kortsiktiga betalningsförmågan 
är ett villkor för fortlevnad. När kostnaderna är större än intäkterna under en 
längre period tar pengarna slut. När pengarna på bankkontot är slut och 
ytterligare lån inte beviljas så kan betalningar inte längre fullföljas. Det är i 
ett sådant läge som ett privat företag går i konkurs.  
 
Av den likviditetsplanering som görs framgår att likviditeten är något bättre 
nu än vad den var för två månader sedan, dock är det mycket svårbedömt 
om det är en trend som kommer att hålla i sig. Fattade beslut, vidtagna 
åtgärder och lämnad prognos visar ej att den negativa utvecklingen har vänt. 
Utifrån rådande ekonomiska situation bedömer förvaltningen att 
investeringar på cirka 7-8 mnkr av de planerade 20 mnkr trots detta bör 
utföras under 2020, härav bland annat vissa IT-investeringar.  
 
För att undvika en situation där kommunen inte i tid kan fullgöra sina 
förpliktelser, exempelvis betala löner eller leverantörer, och för att 
finansiera de mest akuta investeringarna finns ett eventuellt behov av  
utökad låneram. Det strider helt emot god ekonomisk hushållning att låna 
till driften. Kommande generation får betala för något som redan är 
konsumerat. Det går också tvärtemot de av fullmäktige beslutade finansiella 
målen. Ytterligare belåning medför också ökat underskott i ett redan utsatt 
läge. Låneramen bör utifrån ovanstående användas med stor restriktivitet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 88. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 26 maj 2020. 
 
Tillförordnad kommunchef informerar. 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet
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KS § 92  Dnr KS 2020/127 
Hållbarhetskompass Dalsland – en gemensam färdriktning för 
hållbarhetsarbetet och agenda 2030 i Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda 
och Melleruds kommuner 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom hållbarhetskompassens syfte 
och innehåll. Kommunen kommer aktivt vara med och delta och driva 
arbetet med att ta fram gemensamma mål, aktiviteter och nyckeltal. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund har givit kommun-
cheferna och förbundschefen i uppdrag att ta fram en tidplan för arbetet med 
en gemensam hållbarhetskompass för de fyra medlemskommunerna. 
Förbundets strateger arbetade fram en plan för genomförandet av en sådan 
process som förankrades med kommuncheferna. Därefter har ett gemensamt 
och två kommunspecifika workshops och utbildningstillfällen hos varje 
kommunstyrelse hållits. Resultatet från samtliga möten har sammanställts i 
dokumentet ”Hållbarhetskompass Dalsland”. 
 
Hållbarhetskompassen syftar till att vara både stödjande och styrande för 
kommunernas fortsatta arbete i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål. 
Kompassen ska också vara vägledande avseende inriktning och prioritering 
för det miljö, energi- och klimatstrategiska arbetet Kompassen ska lyfta 
hållbarhetsfrågor till en hög och gemensam nivå och det är upp till 
kommunerna hur de bygger in visionen i arbetet på förvaltningsnivå. 
Hållbarhetskompassen ska förankras politiskt och tydligt knyta an till FN:s 
globala hållbarhetsmål och det tre hållbarhetsperspektiven som de globala 
målen vilar på – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.  
 
Hållbarhetskompassen är kortfattad, förenklande och inte konkurrerande till 
övriga strategiska dokument. Hållbarhetskompassen kommer att underlätta 
till att ta hållbara beslut och alla beslut ska knyta an till Hållbarhets-
kompassen. Det fortsatta arbetet med hållbarhetskompassen innebär att ta 
fram gemensamma mål, aktiviteter och nyckeltal. Detta arbete kommer att 
kräva arbetstid från samtliga kommuner. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 107. 
Dalslands Miljö- och Energiförbunds tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2020. 
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Hållbarhetskompass Dalsland. 
 
Miljöstrategen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Dalslands Miljö- och Energiförbund 
Bengtsfors kommun 
Dals-Eds kommun 
Melleruds kommun 
Kommunchefen 
Diariet 
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KS § 93  Dnr KS 2020/29 
Budget i balans inför 2021, ytterligare sparåtgärder inom 
kommunstyrelsens verksamheter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutar 15 april 2020 § 36 bland annat att den 
kommunala snöröjningen i Färgelanda kommun inte ska upphöra från och 
med säsongen 2020/2021. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta andra 
åtgärder för att spara 1,2 miljoner kronor, räknat på helår 2021. 
 
Kommunstyrelsen har för egen del den 15 april 2020 § 74 beslutat att 
uppdra till förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar inom 
kommunstyrelsens verksamheter motsvarande 2 600 000 kr samt 
förändringar inom kommunens lokalvårdsverksamhet som en konsekvens  
av utbildningsnämndens beslut. Verksamheten Arbetsmarknad/Integration 
ska undantas från verksamhetsförändringar. 
 
För att spara de ytterligare 1,2 miljoner kronor som fattats beslut om  
arbetar förvaltningen utifrån att: 
 Budgeten för Näringslivsverksamheten minskas med 300 000 kr. 
 Tjänsten som IT-chef vakantsätts, motsvarande 900 000 kr. 

Arbetsledaransvaret åläggs HR-/administrativ chef med start från det att 
beslut om vakantsättning vinner laga kraft. Risk- och konsekvensanalys 
ska göras kring vakantsättningen. 

 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 89. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2020. 
Kommunfullmäktiges beslut 15 april 2020 § 36. 
 
Tillförordnad kommunchef informerar. 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Tillförordnad kommunchef 
Ansvarig ekonom 
Diariet
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KS § 94  Dnr KS 2020/128 
Överföring av ekonomiska medel till kommunfullmäktiges budget 2020 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att från kommunstyrelsens ofördelade medel 
2020 överföra 400 000 kr till kommunfullmäktiges budget för att täcka 
kostnader för beställd arbetsmiljökartläggning. 

 
Ärendebeskrivning 

 
I kommunens Mål- och resursplan 2020-2022 framgår beslutade 
ekonomiska ramar för nämnda år. Mot bakgrund av den Framställan enligt 
Arbetsmiljölagens 6 kap 6 § som lämnades in under hösten 2019 riktad mot 
kommunstyrelsen, beställde kommunfullmäktiges presidium en oberoende 
parts kartläggning av arbetsmiljön inom förvaltningen. Kartläggningen 
innebar en kostnad som inte finns medel avsatta för i fullmäktiges budget 
för 2020. 
 
Förvaltningen föreslår att ett tillägg görs i kommunfullmäktiges budget för 
2020 motsvarande 400 000 kr. Dessa överförs från kommunstyrelsens 
ofördelade medel. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 90. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2020. 
 
Tillförordnad kommunchef informerar. 

 
_______ 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
Tf kommunchef 
Ekonomichefen 
Ansvarig ekonom 
Diariet 
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KS § 95  Dnr KS 2020/53 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), investeringskostnader 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en ytterligare investering på 
1 480 000 kr för införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö. 
Fullmäktige har tidigare beviljat 1 700 000 kr vilket totalt innebär en 
investeringskostnad  motsvarande 3 180 000 kr. Dessa fördelas på fyra år 
enligt följande: 
 
År 2020:    460 000 kr 
År 2021:    700 000 kr 
År 2022:    900 000 kr 
År 2023: 1 120 000 kr 
Totalt: 3 180 000 kr  
 
Utökat behov av driftsmedel för åren 2023 och framåt ska beaktas i arbete 
med Mål- och resursplan för respektive år. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutar 15 april 2020 § 29 att godkänna att 
Färgelanda kommun avropar och ingår avtal om införande av Framtidens 
Vårdinformationsmiljö (FVM), option 1, 2 och att för option 3 i första hand 
begära anstånd till att lämna beslut med hänvisning till pågående pandemi 
och i andra hand följa kommunstyrelsens beslutsförslag. De delegerar till 
kommunstyrelsen, genom beslut i arbetsutskottet senast 30 april 2020, att 
fatta slutgiltigt beslut om avrop.  
 
Kommunfullmäktige beslutar även att finansiering av implementerings-
kostnaden för option 1, 2 och 3 sker genom Socialnämndens investerings-
ram för 2020-2021. Kostnaden bedöms totalt uppgå till motsvarande  
1,7 miljoner kronor exklusive 50 % tjänst i projektet 2020-2023. Resterande 
300 000 kr finansieras inom investeringsramen för 2021. Kommun- 
fullmäktige uppdrar till socialnämnden att planera för beräknad årlig 
ekonomisk effekthemtagning på 600 000 kr, med början i budget år 2023, 
samt med helårseffekt från år 2024. Avrapportering av planen ska ske i 
samband med budgetberedningen inför år 2023. 
 
Anstånd beviljas av Västra Götalandsregionen till 13 maj och arbetsutskottet  
beslutar den 13 maj 2020 § 76, att avropa option 3 från leverantören Cerner 
Sverige AB och teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen. 
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Arbetsutskottet föreslår även kommunfullmäktige besluta att utöka 
investeringsramen med 1.155.000 kr för att finansiera införandet. Summan 
framgick som ett alternativ i det underlag som förelåg beslutet. 
 
Inför kommande investeringsbeslut i kommunfullmäktige har en 
genomgång skett av kommande kostnader där det visar sig att i tidigare 
underlag har det inte varit klart vad som räknas som investering- respektive 
driftskostnad. Detta innebär att föreliggande förslag till utökad 
investeringskostnad inte helt överensstämmer med det beslut som 
arbetsutskottet fattade 13 maj. 
 
När projektet är avslutat och satt i drift kommer införandet också innebära 
att socialnämnden behöver en ramökning på 800 000 kr för att täcka 
kapitalkostnader (avskrivning och internränta) samt löpande driftkostnader 
(till VGR och Cerner). Detta behöver behandlas separat i budgetarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 92. 
Sektor Omsorgs tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2020. 
Arbetsutskottets beslut 13 maj 2020 § 76. 
Underlag för beräkning av kostnader – Option 3 FVM daterat 11 maj 2020. 
Kommunfullmäktiges beslut 15 april 2020 § 29. 
 
Tillförordnad kommunchef informerar. 

 
_______ 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 96  Dnr KS 2020/109 
Samverkan Dalsland inom kommunal socialtjänst, hälso- och sjukvård 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en projektorganisation med en 
samverkanssamordnare under en projekttid om två år som får i uppdrag att: 
 
 Inventera och föreslå åtgärder gällande styrning och uppföljning av 

befintliga samarbeten. 
 Identifiera och snarast påbörja arbetet för utvecklande av flera 

gemensamt finansierade samarbetsområden. 
 
Finansieringen av en samverkanssamordnare sker inom befintlig budgetram. 
Färgelanda kommuns del av finansieringen uppgår till 150 000 kr per år. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Socialnämnden har behandlat ärendet 8 april § 10 och föreslår kommun-
styrelsen besluta om en projektorganisation avseende samverkan Dalsland 
inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. 
 
Efter Utveckling Socialtjänst Dalslands nedläggning 2016 har samarbetet 
fortsatt via avtal. Socialcheferna i de fem kommunerna i Dalsland har 
träffats under mer informella former. Dessa informella träffar har varit bra 
även om de med tiden har blivit färre till antal. Om vi inte har en formell 
styrning och uppföljning av de områden som vi samarbetar i, ökar med 
största sannolikhet risken för onödiga missförstånd, oklarheter om vad vi 
vill och kan enas om.  
 
Vid möte i Dals-Ed 13 februari 2020 (medverkade gjorde Dals-Ed, 
Bengtsfors, Mellerud och Färgelanda kommuns socialnämnder/ 
utskottspolitiker och socialchefer) ser samtliga närvarande på mötet ett 
behov av att återigen skapa en mer formell organisering av detta samarbete 
och denna samverkan. Anledningarna till att samverka är ungefär desamma  
i samtliga fyra kommuner. Landskapet Dalsland utgör traditionellt och 
näringsgeografiskt ett sammanhållet område där fyra kommuner uppvisar  
en likartad problembild. 
 
 Befolkningsmässigt små kommuner med relativt stor andel av 

befolkningen på landsbygden. 
 Minskad befolkning sedan flera år, där unga flyttar ut medan de äldre 

stannar kvar. 
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 Antalet äldre med invandrar/flyktingbakgrund ökar. 
 Låg generell utbildningsnivå i landskapet, speciellt inom vårdområdet. 
 Nästan enbart kvinnor med hög medelålder i den kommunala vården. 
 Svårt att rekrytera unga till vård och omsorg. 
 
Samarbetet bottnar i att de fyra kommunerna var för sig på flera områden 
har ett för litet underlag för att kunna utveckla en kostnadseffektiv 
verksamhet medan man tillsammans genom samutnyttjande och 
resursdelning har större möjligheter att tillfredsställa kommuninvånarnas 
behov. I ett utvecklingsskede med en allt mer ansträngd kommunal ekonomi 
och en större konkurrens om viktiga personalkategorier accentueras vinsten 
av ett samarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 93. 
Socialnämndens beslut 8 april 2020 § 10. 
Sektor Omsorgs tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2020. 
Utveckla och underhålla samarbete och samverkan inom kommunal 
socialtjänst - hälso- och sjukvård samt konsekvenser av att inte göra det 
gemensamt i Dalsland. 
 
Tillförordnad kommunchef informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Socialchefen 
Ansvarig ekonom 
Bengtsfors kommun 
Dals-Eds kommun 
Melleruds kommun 
Åmåls kommun 
Diariet 
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KS § 97  Dnr KS 2020/69 
Händelserapportering arbetsmiljö 2019 inkl analys 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen har som arbetsgivare det övergripande arbetsmiljö-
ansvaret enligt arbetsmiljölagen. Personalutskottet kommer att följa upp den 
händelserapportering kring arbetsmiljö som sker och beslutar vid sitt 
sammanträde 23 mars 2020 § 8 att händelserapportering 2019 inklusive 
analys presenteras på kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Personalutskottets beslut 23 mars 2020 § 8. 
Händelserapportering Färgelanda kommun 2019 inklusive analys. 
 
HR-specialisten informerar.  

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Tillförordnad kommunchef 
Tillförordnad HR-/administrativ chef 
Diariet 
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KS § 98  Dnr KS 2020/118 
Försäljning av fastigheterna Dagsholm 3:3 och Ellenö 4:3, Valbohem 
AB 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljning av fastigheterna 
Dagsholm 3:3 och Ellenö 4:3. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Valbohem AB förbereder en försäljning av fastigheterna Dagsholm 3:3 och 
Ellenö 4:3. Enligt bolagets ägardirektiv ska kommunfullmäktiges 
godkännande inhämtas innan beslut fattas av principiell art. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 100. 
Valbohem AB:s skrivelse daterad 28 april 2020 inklusive underlag. 
 
Valbohem AB:s VD informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
 
 
 
 
 

43



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-04 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 99  Dnr KS 2019/355 
Arbetsmarknads- och Integrationsenhetens (AMI) arbete med 
sysselsättning i egen verksamhet, uppföljning 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen beslutar 20 november 2019 § 253 att godkänna att 
Arbetsmarknads- och integrationsenheten startar sysselsättningsåtgärder i 
egen regi inom ramen för enhetens allmänna uppdrag att arbeta med 
människor som av någon anledning är i behov av stöd för att förbättra sina 
förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden/nå egen försörjning. 
Återrapportering av arbetet sker en gång per kvartal till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsmarknadskonsulenten informerar om verksamheterna som bedrivs i 
form av Ekoreturen, Servicelaget, Steg 1, städ och tvättservice inom 
äldreomsorgen samt praktikplatser inom kommunen och näringslivet. 
 
Ordföranden tackar för redovisningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut 20 november 2019 § 253. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Tf HR-/administrativ chef 
Diariet 
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KS § 100  Dnr KS 2020/114 
Remissvar avseende Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd om planbeskrivning  (6352/2018) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt svarsfil daterad  
12 maj 2020 till Boverket avseende förslag till föreskrifter och allmänna råd 
om planbeskrivning och överlämna det som sitt eget. 
 
Remissyttrandet innebär att kommunstyrelsen tillstyrker Boverkets förslag 
utan kommentarer och ser positivt på tydligare regler kring hur en 
planbeskrivning ska vara uppbyggd för att underlätta arbetet mot en 
digitaliserad planprocess.  
 
Finansiering: 
Efter en given tidpunkt kommer kommunerna tvingas upprätta 
planbeskrivningar enligt de krav som anges i föreskrifterna. Det kan 
eventuellt innebära något högre kostnader vid framtagandet av 
planbeskrivningen, men då reglerna inte skulle bli tvingande förrän  
1 januari 2022 så finns tiden att redan tidigare börja anpassa arbetet enligt 
föreskriften. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Boverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter och allmänna råd, båda 
vad gäller enbart planbeskrivningen. Syftet med regleringen är att skapa 
enhetlighet i planbeskrivningens informationsinnehåll. 
 
Tidigare har Boverket tagit fram ett förslag till nya föreskrifter och allmänna 
råd som inkluderat hela detaljplanen, inte bara planbeskrivningen. Efter att 
förslaget varit ute på remiss under andra kvartalet 2019 så har Boverket  
tagit till sig yttranden och nu lämnat ett nytt förslag som enbart rör 
planbeskrivningen. 
 
Riksdag och regering har uttalat att Sverige ska bli bäst i världen på att 
utnyttja digitala verktyg. Regeringen har mot denna bakgrund pekat på att 
samhällsbyggnadsprocessen ska anpassas för digital hantering. Ett enhetligt 
system för detaljplan och detaljplaneinformation är en nödvändig del i en 
digital samhällsbyggnadsprocess, men det behandlas inte denna föreskrift. 
Krav på att information i detaljplaner och planbeskrivningar ska kunna 
hanteras digitalt finns i 2 kap 5 a§ PBF. 
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Med stöd av PBL och bemyndigande i PBF vill Boverket ställa 
grundläggande krav på planbeskrivningen som sedan kommer underlätta 
hantering och tolkning i kommande digitalisering för samhälls-
byggnadsprocessen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 95. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2020. 
Svarsfil daterad 12 maj 2020. 
Remiss Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
planbeskrivning med bilagor, daterade 23 april 2020. 
 
Planingenjören informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Boverket via planingenjören 
Planingenjören 
Diariet 
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KS § 101  Dnr KS 2020/121 
Yttrande remiss avseende Hållbara resor i Västra Götaland, 
Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 (KTN 2019-00023) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna remissvar enligt förslag daterat 19 maj 
2020 till Fyrbodal kommunalförbund gällande förslag till Hållbara resor i 
Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021-2025. 
 
Yttrandet innebär i korthet; 
- Färgelanda kommun ser positivt på den omarbetade målstrukturen som 

känns tydligare med de tre målområdena man tagit fram. 
- Tydligt att man under miljömålen redogör för att det är något som alla 

ska bidra med och att det inte enbart ligger på kollektivtrafiken. 
Däremot bör man även lyfta fram utmaningarna med att resa 
miljömedvetet i mindre/glesare kommuner mer. 

- Kommunen anser att forumen i kommunalförbunden är bra forum för 
samverkan. Där finns möjlighet att diskutera hur målen kan 
implementeras i t.ex. samhällsplaneringen. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förslag till Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 
2021-2025, har skickats ut på remiss från Västra Götalandsregionen, där det 
övergripande målet är att öka andelen hållbara resor inom länet.  
 
Befintligt trafikförsörjningsprogram gäller idag till 31 december 2020 och 
efter man sammanställt hur målen arbetats med och uppnåtts tas det fram ett 
nytt program för kommande år. I programmet föreslås en ny målstruktur där 
man presenterar tre stora målområden med ett antal delmål. Till målen 
presenteras även hur de ska uppnås, vilka strategier som hör till 
programmet, förutsättningar, rollfördelning och finansiering.  
 
Målen avser: 
- God geografisk tillgänglighet 
- Enkel, trygg och inkluderande 
- Låg miljöpåverkan 
 
Förutom förslaget fanns även ett följebrev och en uppföljning av 
trafikförsörjningsprogrammet 2019 medskickat. I följebrevet ställdes frågor 
till remissinstanserna man gärna vill ha yttranden om, som omfattar bland 
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annat den nya målstrukturen, planeringsstrategierna, genomförande och 
samverkan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 96. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2020. 
Förslag Remissvar avseende förslag till Hållbara resor i Västra Götaland, 
trafikförsörjningsprogram 2021-2025 daterat 19 maj 2020. 
Följebrev Remiss Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjnings-
program 2021-2025. 
Remiss Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021-
2025. 
Uppföljning 2019 Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2019. 
 
Planingenjören informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund, Helena Tisell 
Planingenjören 
Diariet 
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KS § 102  Dnr KS 2020/120 
Yttrande avseende remiss Målbild Tåg 2028 inklusive storregional 
busstrafik (KTN 2017-00187) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna remissvar enligt förslag daterat  
15 maj 2020 till Fyrbodal kommunalförbund gällande förslag till Målbild 
tåg 2028 inklusive storregional busstrafik. 
 
Yttrandet innebär i korthet att: 
- Färgelanda kommun ser positivt på att utveckla knutpunktsupplägg, då 

det inkluderar busstrafik ses det som något som kan gynna 
befolkningstillväxten även i små kommuner, 

- möjligheter för utveckling generellt i östra Dalsland om ett tågstopp 
kommer till i Brålanda till 2028 samt att ett tågstopp i Bäckefors bör 
starkt övervägas att inrymmas inom ramen för målbild tåg 2028, 

- ser gärna ett resonemang på hur knutpunkter mellan busslinjer och 
tågtrafik ska kunna lösas även omvänt, när man ska åka från större 
knutpunkter och ut.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Förslag till Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik har skickats ut 
på remiss från Västra Götalandsregionen. Remissen är ett led i att fastställa 
mål för den regionala kollektivtrafiken där Kollektivtrafiknämnden tagit 
fram ett förslag till målbild; Målbild tåg 2028 utifrån en utredning av 
utvecklingen av tågtrafiken. Syftet i målbilden är att stärka järnvägs-
utvecklingen och ta fram målsättningar för den storregionala kollektiv-
trafiken, oavsett trafikslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 97. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2020. 
Förslag Remissvar avseende förslag till Målbild tåg 20208 inklusive 
storregional busstrafik daterat 15 maj 2020. 
Följebrev till remiss Målbild tåg 20208 inklusive storregional busstrafik 
daterat 6 mars 2020. 
Remiss Målbild tåg 20208 inklusive storregional busstrafik. 
Målbild tåg 2028 – huvudrapport. 
 

49



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-04 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Planingenjören informerar. 
 

_______ 
 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund, Helena Tisell 
Planingenjören 
Diariet 
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KS § 103  Dnr KS 2020/122 
Yttrande remiss av Utvärdering - Samverkansformer kring 
kollektivtrafik i Västra Götaland (KTN 2019-00193) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslag daterat 19 maj 
2020 till kommunalförbund Fyrbodal avseende utvärdering av 
samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland. 
 
Remissyttrandet innebär i korthet att kommunstyrelsen lämnar följande 
yttrande: 

- Dokumentet kring samverkansformer upplevs tydligt. 
- Nuvarande samverkansform i delregionala råden fungerar bra, men 

det finns behov av informationsmöten om vad man kan påverka, på 
grund av personalomsättningar som sker på kommunnivå. 

- Förslagen på åtgärder som togs fram 2013 bör revideras/uppdateras i 
samband med utvärderingen, inte bara samverkansformerna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Som regional kollektivtrafikmyndighet har Västra Götalandsregionen 
ansvaret för kollektivtrafikens utveckling gentemot medborgarna i Västra 
Götaland. För att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas i enlighet med 
Vision Västra Götaland och det hållbara resandet öka krävs att såväl 
regionen, Västtrafik och kommunerna som övriga aktörer strävar i en 
gemensam riktning och samverkar för att åstadkomma bra lösningar.  
 
”Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland” antogs av Västra 
Götalands 49 kommuners fullmäktige samt Västra Götalandsregionen 2011. 
Dokumentet är uppdaterat och reviderat enligt beslut i Beredningen för 
hållbar utveckling, BHU, 31 maj 2016. Formaliaändringar gjordes  
13 december 2017 efter remiss i delregionala kollektivtrafikråden i samband 
med årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet.  
 
Samverkansformerna utvärderades 2013 och utvärderingen ledde till en lista 
med 21 åtgärder för att stärka dialog och samverkan. BHU har beslutat att 
en ny utvärdering ska genomföras senast 2020. Vid behov av förändringar 
rekommenderar BHU kollektivtrafiknämnden att besluta om justeringar i 
dokumentet Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland.  
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Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 98. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2020. 
Förslag Remissvar avseende utvärdering av ”Samverkansformer kring 
kollektivtrafik i Västra Götaland” (KTN 2019-00192) daterat 19 maj 2020. 
Följebrev remiss daterat 6 mars 2020. 
Remiss ”Utvärdering – samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra 
Götaland daterad 28 februari 2020. 
Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland. 
Förslag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan.  
 
Planingenjören informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund, Helena Tisell 
Planingenjören 
Diariet 
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KS § 104  Dnr KS 2020/61 
Köp av fastigheten Dyrtorp 1:4 samt försäljning av fastigheterna 
Dyrtorp 1:2 och Dyrtorp 1:3 skifte 2 och 3 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Ärendet utgår. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Ansvarig handläggare 
Diariet 
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KS § 105  Dnr KS 2020/48 
Riktlinjer för Folkhälsorådet och folkhälsoarbetet i Färgelanda 
kommun, revidering 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna revideringen av ”Riktlinjer för 
Folkhälsorådet och folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun”. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Syftet med riktlinjerna är att klargöra ansvarsnivåerna och ramarna för 
folkhälsorådet och folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun. Riktlinjerna ska 
användas som stöd vid folkhälsoarbetet och förtydliga berördas ansvar. 
 
Enligt avtalet med norra hälso- och sjukvårdsnämnden om gemensamma 
folkhälsoinsatser ska ett dokument som tydliggör de medverkandes ansvar i 
folkhälsorådet finnas. Detta ska revideras i samband med en ny 
avtalsperiod. Den nya avtalsperioden började 1 januari 2020, därav denna 
revidering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 104. 
Kommunchefens stabs tjänsteskrivelse daterad 27 januari 2020. 
Förslag till Riktlinjer för Folkhälsorådet och folkhälsoarbetet i Färgelanda 
kommun. 
Folkhälsorådets beslut 1 april 2020 § 26. 
 
Tillförordnad kommunchef informerar.   

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Folkhälsorådet genom folkhälsostrategen 
Folkhälsostrategen 
Diariet 
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KS § 106  Dnr KS 2020/25 
Redovisning av obesvarade motioner maj 2020 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska obesvarade motioner 
redovisas två gånger om året, vår och höst. Kommunfullmäktige kan i 
samband med detta avskriva motioner från vidare handläggning.  
 
Motioner som  ännu inte besvarats (4 maj 2020) 
 
Dnr KS 2019/133  
Motion om upprustning av scenen på torget samt inköp av 
marknadsbord [Kerstin Fredriksson (S) ]  
Anmäld i KF 2019-04-10 
 
Dnr KS 2019/178 
Motion gällande fritidsgårdar [Inger Bäcker (V)] 
Anmäld i KF 2019-06-19 
 
Dnr KS 2019/212 
Motion om att påverka Trafikverket att upprätta rastplatser i 
Färgelanda kommun [Kerstin Fredriksson (S)] 
Anmäld i KF 2019-09-11 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 106. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 107  Dnr KS 2020/104 
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030, fortsatt 
handläggning 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att partierna inkommer med eventuella inspel till 
yttrande senast 1 augusti och i övrigt notera informationen till protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det 
gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på 
strategi som kommunen fått på remiss ska, från och med 2021, ersätta den 
befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin 
innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.   
 
Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för 
kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, 
myndigheter, akademi med flera. Inspelen från dialogerna har varit ett 
viktigt underlag för remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag om 
tillståndet i och utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar från 
nuvarande strategi.  
 
Remissperioden sträcker sig till 30 september och arbetsutskottet har 
diskuterat fortsatt handläggning av remissen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 108. 
Följebrev samt remiss Regional utvecklingsstrategi – Västra 
Götalandsregionen 2021-2030, daterad 6 april 2020. 
 
Ordföranden informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Gruppledare i kommunfullmäktige 
Kommunchefen 
Diariet 
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KS § 108   
Rapporter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förtroendevalda med uppdrag i olika organ har att skriftligen rapportera om 
beslut/händelser från dessas sammanträden och som kan komma att påverka 
Färgelanda kommun.  
 
Skriftliga rapporter lämnas genom: 
 mötesanteckningar från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds 

(NÄRF) ägarsamråd 17 mars 2020,  
 protokoll från Ungdomsrådet 18 mars, 25 mars, 22 april och 20 maj 

2020,  
 protokoll från Folkhälsorådet 1 april 2020,  
 minnesanteckningar från Brottsförebyggande rådet 20 april 2020,  
 protokoll från styrelsen Västvatten AB 2 april 2020,  
 protokoll från årsstämman Färgelanda Vatten AB 29 april 2020,  
 protokoll från styrelsen Valbohem AB 14 april 2020,  
 presentation från Arbetsmarknadsgruppen 5 maj 2020 samt  
 Direktionen Fyrbodals kommunalförbund 7 maj 2020 i korthet. 
 
_______ 
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KS § 109  Dnr KS 2020/12 
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 
Meddelanden daterad 27 maj 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 110  Dnr KS 2020/11 
Delegationsanmälan 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsanmälan 27 maj 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 111   
Avslutning 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna paragrafen till protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ordföranden tackar kommunstyrelsen för vårens arbete och önskar alla en 
trevlig sommar. Ulla Börjesson (S) tackar på sin och styrelsens vägnar 
ordföranden för hans arbete och önskar honom en trevlig sommar. 
 
_______ 
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